З 26 по 30 березня 2018 року у Бірківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –
ДНЗ» ім. Тараса Шевченка відбувся тиждень книги.
Протягом тижня проводилась акція «Подаруй бібліотеці книгу»,
яка об’єднала небайдужих, які змогли долучитися до неї,
подарувавши книгозбірні свої вже прочитані книги.
Також було проведено багато цікавих та
змістовних заходів, уроків, конкурсів на яких діти
показали свої знання, вміння, навички та творчі
здібності.
На завершення тижня дитячої та юнацької
книги в школі відбувся бібліовізит до бібліотеки-філії с. Бірки, де
бібліотекар презентувала дітям новинки художньої, науковопопулярної, довідкової та дитячої літератури.
Скільки років минуло з дня народження поета, проте і нині
живе під сонцем України Кобзареве слово, слово великої,
непогасної любові до свого народу, своєї землі. Діти відтворили
на сцені те вічне слово у баладі « Тополя».
У грі «літературний футбол» змагалися учні молодших
класів . Суть гри у тому, у якому класі
була найбільше разів прочитана одна і
таж сама книга. Важко було визначити
переможця тому перемогла дружба.
Урок подорож відкрив цікаві факти з
фантазій Жуль Верна які стали
реальністю.
У вікторинах для молодших та старших
класах використовували запитання, що перевіряють знання
тексту художніх творів або стосуються біографії, творчих шляхів
поетів, характеру літературних героїв. Умовами вікторин були
наявність фраз і влучних висловів як персонажів творів, так і
самих авторів.
Бібліотечний урок « Книга у твоїх руках» Знання – це
скарб, а книга – ключ до нього – до такого
висновку дійшли у дебатах задаючи один
одному запитання.
Гра – квест «Підкорювачі бібліотечного
фонду» була спрямована на кращого
читача і знавця художніх творів.
Краєзнавчий круїз «Літературні скарби
Яворівщини» - ознайомив учнів з письменниками теренів
Яворівщини та якими відомими місцями славиться ця земля.

Також учні з використання настільної гри мандрували
Львівщиною і дізнавалися цікаві факти
читаючи з підручного матеріалу, а також мали
змогу розповісти де хто побував.
Тиждень дитячої та юнацької книги стане
своєрідною акцією з популяризації надбань
національної та світової культури та сприятиме поглибленню і
розширенню читацьких інтересів.
Всі діти одержали задоволення від проведених заходів.

